Bipolaridade – Nosso Lado Sombra e Luz
Hoje a ciência prova que cada ser humano é uma fonte de energia. Por sua vez, Divaldo
Pereira Franco, o grande tribuno espírita, nos afirma e uma de suas brilhantes palestras: “Se
o individuo é um ser, uma energia, seu corpo é um não ser, é sombra. Quando o não ser se
desarticula ele se liberta. Quando a sombra se dilui e desaparece, a energia vibra. Se olharmos
um raio de luz, por exemplo, veremos que tem variações, porque é constituído de energia e
corpúsculos. Energia é matéria, que se transforma em energia”.
Destas duas versões concluímos que somos uma energia que tanto pode pulsar no lado
negativo quanto positivo, ou seja temos nosso lado Luz, mas também temos nosso lado
Sombra. É como se fosse uma árvore em que para cada galho erguido para cima houvesse
outro, equivalente, direcionado para baixo. Cada galho erguido para cima representa uma
qualidade, ou seja, seu lado Sombra.
Vibramos nosso lado Luz quando emitimos as ondas radiosas do amor e seus derivados, como
o seja a compreensão, a bondade responsável, e, dentre outras, a ausência do egoísmo. Mas,
vibramos também o lado Sombra quando emitimos as ondas magnéticas e deletérias da raiva,
da inveja, do orgulho, ou, dentre outras, as da vingança.
No entanto, toda vez que buscamos trabalhar nossas dificuldades com a coragem de nos
aceitar como pessoa humana, mas ainda frágil em nossas assertivas, com direito de errar,
mas que tem, também, o dever de levantar-se aprendendo com os próprios erros, a vida,
inegavelmente, nos oferecerá oportunidades de transformações infindas, onde, reparando os
desacertos, fortalecemos pouco a pouco a transição de nosso lado Sombra, em direção à Luz
da evolução a que somos destinados.
Santo Agostinho, venerado pro nossos irmãos católicos como Santo e pelo Espiritismo como
Espírito de Luz, que inegavelmente é, há seu tempo tinha por hábito, a cada noite, refletir
sobre todas as coisas boas que fizera durante o dia (lado Luz) dando-lhes continuidade no dia
seguinte, e, obviamente, sobre as atitudes não tão boas que também praticara naquele mesmo
dia (lado Sombra), pelas quais pedia perdão a Deus, dispondo-se a repará-las e corrigi-las no
dia seguinte.
Seria essa uma tarefa fácil?... Com certeza que não! Mas vale a pena tentar, até conseguir que
a luz do galho de cima possa ir, aos poucos, diluindo a sombra correspondente ao galho de
nossas iniqüidades representada pelo galho que fica exatamente abaixo.
Esta inegavelmente é a maior e mais renhida luta da humanidade de todos os tempos, porque,
quando Deus criou o Espírito que habita em cada um de nós, deu-nos também o livre arbítrio
e a consciência que, habitando o mais profundo de nosso cerne, faz com que cada um de nós,
de alguma forma, saiba o que é certo.
Na questão 321 do O Livro dos Espíritos, Kardec interroga aos Espíritos venerandos: “Onde
está escrita a Lei de Deus?” e a resposta sucinta como a verdade: “Na Consciência”. E cristo, o
Maior Psicoterapeuta da Humanidade, afirmou: “Mais se dá a quem mais quer e mais se pedirá
a quem mais se deu.”
É de se pensar que talvez por fora dessa mesma frase, erroneamente, nos acovardamos e nos
negamos a enfrentar de perto a responsabilidade de se buscar saber mais, evoluir, pois que
isto, se por um lado nos leva à evolução, em contrapartida nos dá uma responsabilidade que

não queremos assumir, até porque... “O conhecimento se volta contra nós porque perdemos a
capa protetora da amoral”
No entanto, enquanto não enfrentamos de perto esta luta continuaremos nesta bicorporeidade
cujo lado Luz pouco se libertará da Sombra de nossas fraquezas e iniqüidades.
Esta é uma não aceitação sem sentido, pois que hoje não podemos negar uma consciência
cada vez mais esclarecida... O lembrete está no ar! A ciência, o Espiritismo e as filosofias
espiritualistas, as mensagens televisivas e radiofônicas, especialmente da Rede Boa Nova de
Rádio que possui uma programação voltada ao esclarecimento, as palestras e etc, tudo é fonte
desse lembrete e, quer queiramos ou não, abastece de verdades insofismáveis esta mesma
consciência que queríamos adormecida! E se é bom lembrar que “A cada um segundo as suas
obras”, também é bom meditar que “Se somos filhos do mesmo Criador...logo...somos Luz...”
falta acreditar!
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